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Koalice pro zdraví je obecně prospěšná společnost, 
která nabízí neutrální platformu pro dialog mezi 
jednotlivými skupinami pacientů, ale také směrem k 
těm, kteří zdravotní péči poskytují, organizují
a financují.Upřednostňujeme konstruktivní diskusi 
a partnerství.

Naší stěžejní aktivitou je pomáhat našim partnerským 
organizacím, aby se stali respektovanými partnery v 

dialogu o péči o zdraví.



• Koalice pro zdraví jako obecně prospěšná společnost nemá
individuální členy ale partnerské pacientské a uživatelské
organizace v dialogu s MZČR, MPSV, pojišťovnami, odbornými 
lékařskými společnostmi.

• Účastníme se diskusí ohledně nových zákonů a lobujeme pro 
začlenění pacientů do procesu úhrady léčiv a zdravotnických 
prostředků a v jiných aktuálních otázkách.

• Našim hlavním cílem je, aby se diskutovalo:
O pacientech
Pro pacienty, ale ne
Bez pacientů

• Našim cílem je vzdělávat veřejnost a experty ve zdravotnictví o 
jejich společné zodpovědnosti za zlepšení péče a vytvoření lepších 
podmínek pro citlivější alokaci hlavně finančních zdrojů, ze kterých 
budou profitovat všichni. Je nutné vychovávat jak pacienty, tak 
poskytovatele péče. Největšími konzumenty zdrav.péče jsou senioři 
a chronicky nemocní a právě je musíme přesvědčit, že mají jak 
práva, tak i své povinnosti!



Náš program je:

Postupně měnit vztah lékař - pacient

Cíl – pacienti v centru péče

Měnit očekávání kvality péče

Zlepšit postoj lékařů k pacientským organizacím

Dobrý lékař chápe, že dobře fungující pacientská

organizace může být jeho nejlepším partnerem v léčbě

pacientů.



HLAVNÍ ČINNOSTI

• Vzdělávací semináře a konference

• Pravidelná setkání pacientských organizací různých 
diagnóz 

• Diskusní setkání s odborníky

• Lobování za naše partnerské pacientské organizace

• Jsme oficiálním členem kategorizační komise

• Iniciace dialogů mezi složkami zdravotní péče

• Právní poradna a legislativní monitoring



AKTIVITY

• Práce na seznamu pacientských a uživatelských 
organizací podle diagnózy

• Prosazujeme práva pacientů

• Koalice pro zdraví a spolupracující pacientské
organizace spolupracovali s asociací Czechmed na 
brožure „Příručka pacienta- průvodce pacientskými
právy“



LEGISLATIVA

•Seminář - Poslanecká Sněmovna – Vládní návrh 
zákona o zdravotní péči – Práva a povinnosti pacientů, 
27.4. 2005

• Připomínkové místo ve zdravotním výboru 
Parlamentu- Nahlížení do zdravotnické dokumentace –
zákon č.20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu ve znění novely 
111/2007 Sb.

• Změna zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění - řeší změnu postupu a  zásad stanovování
úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
lékařské účely z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění



Vztah doktor – pacient



Úloha pacientských organizací:

• Informace
• Empatie
• Sympatie
• Morální opora
• Dodržování léčby
• Život s diagnózou

Pacientské organizace nesoupeří s 
lékaři, ani je nechtějí nahradit. Chtějí s 
nimi úzce spolupracovat.



Máme na výběr:

• Užívat si života

nebo

• Přežívat ???



Děkuji za pozornost


